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I. PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Di Indonesia, mentimun merupakan sayuran yang sangat populer dan 

digemari oleh hampir seluruh masyarakat. Meskipun demikian kebanyakan usaha 

tani mentimun  dan hanya dianggap sebagai usaha sampingan, sehingga rata-rata 

hasil mentimun dalam skala nasional masih rendah, yakni antara 3,5-4,9 

ton/hektar pada tahun 2013. Mentimun merupakan salah satu sayuran yang dapat 

dikonsumsi baik dalam bentuk segar maupun olahan, seperti acar, asinan dan lain-

lain.Selain sebagai sayuran konsumsi mentimun mempunyai berbagai manfaat 

lainnya seiring dengan berkembangnya industri kosmetik, ilmu kesehatan dan 

makanan dengan berbahan mentimun. Mentimun memiliki kandungan gizi yang 

cukup baik, karena mentimun merupakan sumber mineral dan vitamin 

(Kementrian Pertanian, 2013) 

  Berdasarkan data BPS dan Direktorat Jendral Hortikultura (2014) 

menunjukan bahwa produktivitas mentimun (ton/ha) di Indonesia bergerak secara 

fluktuatif. Berturut-turut produksi mentimun (ton/ha) pada tahun 2007 sampai 

2012 adalah 581.205, 540.122, 583.139, 547.141, 527.184, 526.160. Hal ini 

kemungkinan disebabkan masih kurang intensif dan efisiennya budidaya 

mentimun yang dilakukan serta adanya serangan hama dan penyakit. 

  Saat ini petani masih menggunakan pupuk anorganik secara masif guna 

meningkatkan produktivitas tanamannya. Petani masih beranggapan bahwa 

mereka tidak puas jika tanamannya tidak berwarna hijau, sehingga petani terus 

memberikan pupuk anorganik dengan dosis besar. Berbagai inovasi efisiensi 

pupuk organik telah dikenalkan kepada petani, tetapi dalam pelaksanaannya 

kurang diminati karena hasilnya kurang memuaskan (Triyono, 2013) 

  Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian limbah pupuk 

rumputlaut pada tanaman memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Menurut Nasution dkk. (2014) pemanfaatan limbah cair dari industri farmasi 

dengan dosis 100 cc yang diaplikasikan per lima hari sekali memberikan pengaruh 

nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan sawi. Pemberian limbah cair 

industri farmasi memberikan pengaruh nyata terhadap P- tersedia tanah, bobot 
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basah tajuk tanaman, bobot basah akar tanaman, bobot kering tajuk tanaman, dan 

bobot kering akar tanaman. Ambarita dkk. (2014) menyatakan penggunaan 

rumput laut jenis Sargassum polycystum memberikan hasil baik dengan N Tanah, 

Luas Daun, dan meningkatkan bobot massa tanaman sawi. 

  Menurut Sedayu dkk. (2013) rumput laut Eucheuma cottonii L. 

mengandung zat pengatur tumbuh antara lain Giberelin, Auksin, dan Sitokinin 

yang lebih tinggi daripada produk rumput laut yang lain. Dengan demikian, 

penggunaan rumput laut sebagai zat pengatur tumbuh memiliki potensi besar 

untuk dikembangkan menjadi pupuk organik. Jamal (2009) menyatakan bahwa 

rumput laut Eucheuma cottonii banyak mengandung trace mineral seperti Fe, B, 

Ca, Cu, CL, K, Mg, dan Mn dan juga zat pengatur tumbuh seperti auksin, 

sitokinin, dan giberelin yang berguna untuk memacu dan meningkatkan 

pertumbuhan tanaman. 

  Menurut Soekanto (1998) Mentimun merupakan tanaman yang 

menghendaki tanah gembur, pH netral, yakni antara 6-7, tetapi tanaman mentimun 

masih toleran terhadap pH 5.Selain itu tanaman mentimun menghendaki 

ketersediaan air yang cukup. Kebutuhan NPK pada tanaman mentimun adalah 45 

gram N, 40 gram P, dan 25 gram K. Menurut hasil analisis lab di Laboratorium 

Central Plantation Service (2015) Setiap 1 ml/ L pupuk rumput laut mengandung 

355 ppm Nitrogen, 107 ppm Phosfor, dan 13040 Kalium. Tetapi dalam aplikasi 

pada tanaman tentunya akan berbeda daya tumbuhnya. Daya tumbuh dan 

berkembang dipengaruhi beberapa faktor seperti ketersediaan hara dalam tanah, 

iklim, dsb, sehingga diperlukan berbagai kombinasi pemberian pupuk rumput laut 

untuk mendapatkan dosis ideal N, P, dan K pada tanaman mentimun.Pengambilan 

kombinasi berdasarkan kebutuhan K pada mentimun, karena kandungan K cukup 

besar dalam pupuk rumput laut. 

  Menurut Hidayat (2013) produktivitas pertanian adalah kemampuan suatu 

tanaman untuk berproduksi secara optimal.Perbaikan produksi dapat dilakukan 

dengan teknik pembudidayaan yang tepat, menggunakan benih unggul, 

pemanfaatan pupuk organik, serta efiensi biaya. Efensi biaya dapat menggunakan 

lahan sendiri, pengolahan lahan secara mandiri, serta pemahaman tentang gejala 
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awal tanaman terserang hama/ penyakit. Ini bertujuan agar tanaman tidak 

mengalami kerusakan yang parah yang akan merugikan petani itu sendiri. 

  Pemberian pupuk rumput laut diharapkan akan dapat mengurangi faktor 

produksi dan tentunya akan meningkakan pendapatkan. Meningkatnya jumlah 

pendapatan akan memberikan pengaruh bagi kesejahteraan petani. Berdasarkan 

uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis 

Produktivitas Usaha Tani Mentimun (Cucumis sativus L.) dengan Berbagai 

Dosis Pupuk Rumput Laut Eucheuma cottonii ” 

     

1.2.  Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dosis terbaik pupuk rumput laut pada tanaman mentimun 

2. Mengetahui produktivitas dan pendapatan mentimun dengan berbagai dosis 

pupuk rumput laut. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif pupuk yang 

lebih murah dan ramah lingkungan. 

 

1.4.  Hipotesis 

1. Pemberian pupuk rumput laut berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

mentimun. 

2. pemberian pupuk rumput laut berpengaruh terhadap produktivitas tanaman 

mentimun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


